LAW FIT 2018

Copyright a technologie
Program
10:00–11:30

Copyright, jeho budoucnost a big data

user-tie Zdeněk Kučera, Adéla Faladová, Milan Zubíček, Vladan Rámiš
V prvním bloku se od chaira konference Zdeňka Kučery dozvíte, proč letošní ročník není o GDPR, ale
o něčem zdánlivě málo aktuálním jako je copyright. Co se chystá v oblasti autorského práva v EU nastíní
Adéla Faladová z Ministerstva kultury ČR, která má tuto oblast na starosti. Milan Zubíček vám prozradí,
jak se s autorskými právy vypořádává největší světový vyhledávač Google a Vladan Rámiš z MAFRA se
bude věnovat otázkám copyrightu, big data a přece jen se dotkne i otázky ochrany osobních údajů.

11:30–11:45

Přestávka

11:45–13:15

Práva k dílům umělé inteligence

user-tie Michal Marušan, Jan Zibner, Alžběta Krausová, Rudolf Leška
Skutečně existují díla vytvořená roboty? A kdo je autorem takového díla? Tyto otázky budou hlavními
tématy druhého bloku konference. Panel otevře Michal Marušan z Microsoftu a seznámí nás s vývojem
těchto technologií, který probíhá i v ČR. Jan Zibner a Alžběta Krausová představí další technologie vyvíjené ve světě a právní koncepty, které se jich týkají. Autorskoprávní pohled k tématu otevře Rudolf Leška.

13:15–14:00

Přestávka na lehký oběd

14:00–14:30

Blockchain a copyright
user-tie Dana Marečková

O využití blockchainu, například pro výkon kolektivní správy bude hovořit Dana Marečková, která aktuálně působí na Univerzitě v Curychu.

14:30–16:00

Velká diskuse na téma software a copyright
user-tie Martin Půlpitel, Matěj Myška, Pavel Hejl

V posledním diskusním bloku probereme společně témata týkající se ochrany software. Budeme
diskutovat, zdali je současná ochrana efektivní a co by se v budoucnu mohlo změnit. Martin Půlpitel
z Ackee například nabídne zkušenosti společnosti vyvíjející mobilní a webové aplikace. Dále se
dotkneme tématu softwarových licencí. Matěj Myška otevře otázku veřejných licencí a diskutovat například budeme jejich střet s licencemi proprietárními. Po celou dobu s námi bude Pavel Hejl, který nabídne
pohled advokátní praxe.
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Sdílené poznámky
http://law.fit.cvut.cz/2018/poznamky

Sociální sítě
facebook twitter @lawfitcvut
K příspěvkům přidávejte hashtagy #lawfit a #fitcvut.
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